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Underwerp
Milieueffectrapportage (m.e.r.) beoordelingsbeslissing nieuwbouw zwembad Buitenpost

Wy stelle jo foar te besluten om:
Voor het bestemmingsplan Kuipersweg 748 en 74A (Nieuwbouw zwembad) te besluiten dat
er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Koarte gearfetting
Voor de locatie het zwembad de Kûpe in Buitenpost (Kuipersweg 74B-) is door uw raad ingestemd
met de nieuwbouw van het zwembad. Hiervoor is de procedure opgestart om een
bestemmingsplan op te stellen; bestemmingsplan KuiperswegT48 en74A (nieuwbouw
zwembad). Voor het ontwerpbestemmingsplan is een m.e.r. beoordelingsbeslissing van de raad
nodig. De gemeenteraad is hierin het bevoegd gezag.

Foech ried/kolleezje:
De gemeenteraad is bevoegd gezag tot het uitvoeren van een m.e.r beoordelingsbeslissing.
Doordat de gemeenteraad bevoegd gezag is in het kader van het vaststellen van het benodigde
bestemmingsplan, dient ook op dit punt een besluit door de gemeenteraad genomen te worden,

Ynlieding
Voor de locatie het zwembad de Kûpe in Buitenpost (Kuipersweg 74B-) is door uw raad ingestemd
met de nieuwbouw van het zwembad. Hierbij zal het nieuwe zwembad op het parkeerterrein
naast het bestaande zwembad worden gebouwd en het oude zwembad zal worden gesloopt en
hierop zal een nieuw parkeerterrein worden aangelegd. Door middel van een partiële herziening
van het bestemmingsplan kan hierin worden voorzien. In ditzelfde plan wordt het wegbestemmen
van het naastgelegen lpg-station meegenomen en het bouwvlak voor de naastgelegen wasstraat
wordt wat vergroot. Voor het ontwerpbestemmingsplan is een m.e.r. beoordelingsbeslissing van
de raad nodig.

Te berikken effekt
Een planologische regeling die de ontwikkeling van een nieuw zwembad mogelijk maakt. Dit
besluit maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot deze planologische regeling.
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Arguminten
1.1 Een besluit over de vormvrije m.e.r.-beoordeling is noodzakelijk
Op grond van wetgeving en hieruit voortvloe¡ende jurisprudentie dient er voor alle projecten met
activiteiten die opgenomen zijn in kolom C en D van bijlage 1 behorende bij het Besluit
milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, ook voor
projecten die onder de drempelwaarden vallen. Dit kan door het vaststellen van een
aanmeldnotitie. Hierdoor wordt in een vroeg stadium beoordeeld of de activiteit belangrijke
nadelige milieugevolgen heeft. De betrokken milieubelangen zijn daarnaast meegenomen in de
toelichting op het bestemmingsplan (bijlage 2).

1.2 Er zijn geen negatieve milieugevolgen
Uit de aanmeldnotitie (bijlage 1) blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen als gevolg van de
voorgenomen ontwikkeling zijn. U als gemeenteraad dient een besluit te nemen over de noodzaak
voor een m.e.r.-rapportage omdat u bevoegd gezag bent voor de vaststelling van het
bestemmingsplan. In deze aanmeldnotitie zijn ook de gevolgen van de stikstofdepositie
meegenomen, hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn.

Kanttekenings
Het niet nemen van een m.e.r. beoordelingsbeslissing voor deze locatie, betekent dat er geen
locatieontwikkeling mogelijk is. Tijdens de procedure van het bestemmingsplan kunnen er
zienswijzen binnenkomen.

Boargerpartisipaasje
De omwonenden zijn gedurende een bewonersbijeenkomst op de hoogte gebracht over de
plannen.

Kommunikaasje
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft bij behandeling van dit raadsvoorstel reeds ter inzage
gelegen, deze m.e.r. beoordelingsbeslissing is noodzakelijk voor het ontwerpbestemmingplan.
Hierop kunnen de ontwerpen klaar gemaakt gaan worden voor publicatie, De ter inzagelegging
zal wederom worden gepubliceerd in De Feanster, de Staatscourant en de gemeentelijke website

Ferfolchtrajekt
Op verzoek van de gemeenteraad heeft wethouder Spoelstra tijdens de raadsvergadering van 28
februari jl. ingestemd dat dit bestemmingsplan pas bij vaststelling aan de raad wordt voorgelegd
om hiermee tijdswinst te generen. Dit is ook zo besproken met de fractiespecialisten op
24-O6-20t9.

Buitenpost, 9 oktober 2019

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan dhr. mr, O.F. Brouwer
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Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.
9 oktober 2019 punt nr.: L2a;

overwegende dat:

gelet op de omvang van de activiteit en de gevolgen voor het milieu geen
milieueffectrapportage vastgesteld hoeft te worden;

Beslút:

Voor het bestemmingsplan Kuipersweg 748 en74A (Nieuwbouw zwembad) te besluiten
dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 17 oktober 20L9.


